
 
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 26. září 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. Trlifaj 
Omluveni: V. Baumruk (v zahraničí), O. Čepek (mimo Prahu) 
Přizváni: 
 

k bodu 6.: A. Havlíčková, K. Šolcová, E. Uzlová, M. Vlach 

 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 19. 9. 2012.  
 
       
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Dokumenty, které dostává děkan k podpisu prostřednictvím OVZS: děkan navázal na 
usnesení KD z 12. 9. t.r. (bod 7.f), o oběhu dokladů, které stanoví, že návrhy vedoucích 
pracovišť - zejména personální a mzdové - budou před jejich odesláním na děkanát 
parafovat příslušní sekční proděkani. Tato úmluva by se měla vztahovat také na grantové 
aplikace, které obsahují mzdové prostředky a závazky do budoucna. Po diskusi KD 
schválilo, že všechny návrhy projektů podléhají před podáním schválení vedoucím 
pracoviště a příslušným sekčním proděkanem. Praktický postup předkládaní návrhů 
z MFF k jednotlivým poskytovatelům bude dále upřesňován. Z: OVZS. 

 
b) Děkana navštívil dne 24. 9. t.r. ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR doc. J. Řídký. Probrali 

spolupráci obou institucí jak při výchově doktorandů v rámci společné akreditace, tak při 
vedení výuky pracovníky FZÚ. Obě strany mají zájem na pokračování dosavadní 
kooperace. V návaznosti na toto sdělení kolegium děkana diskutovalo o  honorování 
přednášek externím učitelům. Sekce dosud postupují každá po svém, individuální cestou. 
Obecně platí, že výuka na MFF by měla být přednostně obsazována vlastními pedagogy. 
Děkan plánuje otevřít diskusi o vedení bakalářských prací externisty z firem a způsobu 
placení za to. KD naopak doporučilo honorovat vedení povinných přednášek, na 
přednášky povinně volitelné dohlížet (že se konají) a na úplně volitelné přednášky hledět 
jako na bonus pro studenty.   

 
c) Návrh na změnu koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) P46 

„Informatika“: Rada programu navrhla uvolnit z této funkce prof. RNDr. J. Kratochvíla, 
CSc., a jmenovat do ní doc. RNDr. O. Čepka, Ph.D. Návrh bude se souhlasem kolegia 
děkana předložen vědecké radě MFF  na jejím zasedání 3. 10. 2012.  

 
d) KD vzalo na vědomí program zasedání VR MFF dne 3. října 2012.  

 
e) Prod. J. Trlifaj 

i) Materiál o internacionalizaci MFF: vedoucí odboru analýz a strategií UK dr. V. 
Šťastná pokračuje v práci na dokončení dokumentu.  

 
ii) Smlouva o grantu od Nadačního fondu Karla Janečka pracovníkovi MFF UK dr. M. 

Bulíčkovi, Ph.D., byla odsouhlasena. 
 

iii) V irském Dublinu se letos v září konala The 24th Annual EAIE Conference, českou 
účast zajišťovala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, viz: 
http://www.naep.cz/index.php?news_id=601&language=cs&a=news&homepage=&
project_folder_id=384& 
Akce se koná jednou za dva roky, v roce 2014 to bude v Praze. Možná vhodná 
příležitost k propagaci studia na MFF. 
 

iv) Informace z porady vedoucích oddělení pro zahraniční styky, která se konala na 
RUK: vznikla on-line aplikace pro studentské výměnné pobyty. 

 

http://www.naep.cz/index.php?news_id=601&language=cs&a=news&homepage=&project_folder_id=384&
http://www.naep.cz/index.php?news_id=601&language=cs&a=news&homepage=&project_folder_id=384&
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v) S ohledem na přípravu nového zákona o vstupu a pobytu občanů třetích zemí na 
území ČR pozastavilo OVZS práci na novelách interních směrnic fakulty 
vztahujících se k zahraničním stykům.  

 
vi) Den vědy na pražských vysokých školách se letos koná 23. 11.: Univerzitu budou 

zastupovat přednášející z FTVS, FaF a LF Plzeň prostřednictvím stánku. RUK 
upozornil na tuto akci mailem a současně požádal, aby fakulty zvážily své případné 
aktivní zapojení v příštím roce, kdy bude UK opět poptávat dva přednášející a 
zejména pak fakultu, která by se organizace stánku v dalším ročníku ujala. 

 
 

vii) Knihovna MFF: prod. J. Trlifaj jednal s vedoucí fakultní knihovny dr. D. Hruškovou. 
Po diskusi o jeho poznatcích kolegium přijalo tyto závěry: 
• složení knihovní rady zatím není třeba měnit, 
• v letošním roce zůstává nejasné financování národních konzorcií – Science 

Direct, Scopus, Springer a Wiley; státní příspěvek byl sice již schválen 
MŠMT i MF, ale příspěvek ještě musí schválit EU; rozhodnutí se očekává 
v polovině listopadu; 

• nárůst cen časopisů se pohybuje okolo 3 %, není tedy dramatický, 
• časopis Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica: podle mínění 

Rady matematického PRVOUK je úroveň časopisu velmi diskutabilní. 
Kvalitativní změnu nepřineslo ani rozšíření redakční rady o zahraniční 
odborníky; zaplnit dvě čísla ročně se daří jen s obtížemi, o publikování 
v časopise nejeví autoři, snad s výjimkou jednoho, zájem. Kolegium se 
přiklonilo k mínění Rady a vyslovilo se současnou situací žurnálu 
nespokojenost. Zrušení časopisu by děkan považoval za krajní řešení, cestu 
ke zlepšení vidí spíše ve výrazné transformaci časopisu. Zvolené řešení by 
mělo být v korelaci s akcí Week of doctoral students.  

 
viii) Požadavky na habilitační a profesorskou přednášku před VR MFF: prod. J. Trlifaj 

nechal kolovat upravený návrh stávajícího doporučení a komentoval jej. Dále 
navrhl převést způsob podávání návrhů na plně elektronický.  

 
 
2. Studijní záležitosti 
 

a) Standardy Akreditační komise ve vztahu ke školení doktorandů: prod. F. Chmelík 
upozorní cestou sekčních proděkanů vedoucí pracovišť na povinnost určit interního 
supervizora (viz bod 2.f) minulého zápisu) a připraví úpravu studijní směrnice v pasáži 
o přítomnosti školitele při státní doktorské zkoušce, o místě konání zkoušky atd.  

 
b) KD vzalo na vědomí souhlas RUK s mimořádným přijímacím řízením pro obor DS 4I5.  

 
c) Prod. F. Chmelík seznámil KD s problémem uchazeče o přijetí do doktorského studia, 

který svůj magisterský diplom teprve dostane, protože studoval v programu Erasmus 
Mundus. Na problém byl upozorněn rektorát UK.  

 
d) Program bakalářských promocí 19.-21. 11. 2012 je hotový, po jednom výtisku dostali 

děkan, prod. J. Trlifaj a prod. P. Kolman pro prod. O. Čepka. Studijní oddělení obeslalo 
vedoucí pracovišť s žádostí o zajištění účasti pracovníků v taláru.   

 
e) Nabídka společnosti Seismik,s.r.o., kterou obdržel vedoucí Katedry geofyziky doc. C. 

Matyska, kolovala. Společnost dává ke zvážení možnost založit stipendium - Seismické 
stipendium a Seismickou cenu - pro úspěšné studenty bakalářského studia MFF. KD 
návrh uváží, až bude znát stanovisko proděkana pro fyzikální sekci. 

 
f) Žádost RUK o informaci, v jaké výši byla vyplácena prospěchová stipendia v akad. roce 

2010/2011, vyřídilo studijní oddělení. AS MFF nedávno dával podnět na zvýšení 
prospěchových stipendií. Pravidla pro udělování stipendií jsou na školách různá, na 
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některých je rozhodující studijní průměr, kdežto na MFF je stanoveno, že na prospěchové 
stipendium má nárok 10 % nejlepších studentů. Měsíční výše činí 1800,- Kč.    

 
g) Mimořádná stipendia pro členy SKAS za besedy konané na Albeři: kolegium schválilo 

návrh děkana udělit stipendium ve výši vypočítané jako součin jednotné částky a počtu 
turnusů. Vyřídí prod. F. Chmelík. KD vzalo na vědomí, že formou mimořádného stipendia 
jsou odměňováni také např. doktorandi za roli pedela při promocích.    

 
h) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o závěru jednání s předsedou SKAS 

ohledně rozporných informací týkajících se elektronického zápisu předmětů. Schůzka se 
uskutečnila dne 20. 9. t.r. a kromě studijního proděkana se jí zúčastnili ještě vedoucí 
studijního oddělení a dr. P. Zakouřil, Ph.D. Situaci způsobenou špatně nastaveným 
parametrem v SIS se podařilo vyřešit.  

 
i) KD schválilo návrh na Opatření děkana upřesňující nakládání s prerekvizitami a 

korekvizitami při zápisu předmětů. Návrh předložil, po předchozí konzultaci s garanty 
studijních programu a s kancléřem UK, prod. P. Kolman. Opatření stanoví, že 
„prerekvizity a korekvizity podmiňující zápis nebo absolvování předmětu, vyučovaného na 
MFF, předchozím či souběžným zápisem nebo absolvováním předmětu jiného, jsou 
prominuty studentům těch studijních programů, oborů nebo plánů, ve kterých daný 
předmět (ani žádný předmět s ním záměnný) není povinný ani povinně volitelný.“ 
Toto pravidlo například umožní studentům navazujícího magisterského programu zapsat 
si takřka libovolné předměty bakalářského studia, nebo studentům bakalářského studia 
informatiky zapsat si bez omezení předměty z programu matematika. 
 

j) Prod. M. Kolman poslal členům KD odkaz na vznikající webové stránky o studiu 
v angličtině.  

 
k) KD vzalo na vědomí informaci děkana o jeho schůzce s představitelkou Fulbrightovy 

komise (KJWF) v Praze dr. H. Ripkovou dne 26. 9. 2012. Kolovala ukázka smlouvy mezi 
KJWF a MU v Brně. 

 
l) „Papírová“ studentská anketa na hodnocení vyučujících v LS 2011/12: dne 24. 9. t.r. byl 

odeslán studentům hromadný e-mail. Student J. Kohutka shledal v textu závady, 
reagovat bude p. děkan.   

 
m) Možnost použít hromadnou mailovou adresu studentů MFF, kterou má zatím k dispozici 

výhradně studijní oddělení, ze strany členů Studentské komory AS: KD doporučilo věc 
konzultovat s právníky.  

 
n) KD definitivně schválilo původně navržený termín příštího soustředění na Albeři, tj. 1. až 

10. 9. 2013. Termín je přijatelný i pro lékařku MUDr. M. Rosickou. Prod. F. Chmelík bude 
v tomto smyslu informovat vedoucího KTV dr. S. Stehna.   

 
o) Výstupní dotazník vyplňovaný studenty MFF vyhodnocuje RNDr. K. Šolcová a 

vyhodnocení lze nalézt na webu fakulty:    
 http://www.careermarket.cz/pro-studenty/pruzkumy-setreni 
 

p) Děkan připomněl, že 1. 10. t.r. v 11:00 h. navštíví MFF ředitel ÚTIA AVČR.  
 

q) Prod. P. Kolman projedná s Mgr. M. Maňáskem z ÚVT UK možnost podávat přihlášky ke 
studiu na MFF výhradně elektronickou formou. Děkan by uvítal, aby studenti měli 
možnost platit poplatek spojený s přihláškou rovněž elektronicky - platební kartou. 
Prodiskutuje to s tajemníkem a s Ing. D. Lankovou, platba kartou by byla velmi žádoucí 
i v případě pořádání konferencí.  

 
r) Do konce září t.r. se je třeba na RUK odeslat podmínky pro přijímací řízení 2013/2014. Z: 

prod. P. Kolman, vedoucí studijního oddělení.  
 

http://www.careermarket.cz/pro-studenty/pruzkumy-setreni
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s) Prod. M. Rokyta pošle členům KD mail ohledně určení personálního obsazení garantů 
příslušných programů a oborů doktorského studia.   

 
t) Prod. P. Kolman se zúčastní akce v Římě, věnované programu joint degree.  

 
 
3. Ekonomické záležitosti 
 

a) S účinností od 1. 8. 2012 jsou mzdy zpracovávány v novém univerzitním mzdovém 
systému EGJE. Jedinou zásadní změnou jsou výpočty náhrad za dovolenou u odměn 
z grantů a projektů (upravuje Zákoník práce). Tyto náhrady budou účtovány na vrub 
nákladů grantů a projektů a budou zvyšovat jejich čerpání. V době trvání grantů 
a projektů budou zdrojem těchto náhrad příslušné granty a projekty, po jejich ukončení 
(případně přečerpání) budou náklady účtovány na vrub nákladů příslušných pracovišť. 
Obecné pravidlo: Základem pro výpočet náhrad jsou celkové mzdové náklady (všechny 
složky kromě OON). Náhrady jsou čerpány ze zdrojů, ze kterých byla vyplacena složka 
mzdy (průměrem za poslední kalendářní čtvrtletí). Náhrady jsou propláceny v celém 
následujícím čtvrtletí v případě čerpání dovolené. 
Směrnice děkana č. 5/2006, výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za 
dovolenou, je ke dni 26. 9. 2012 zrušena.  

 
b) Tajemník seznámil kolegium s požadavkem několika studentů MFF reprezentovaných p. 

Dudou mít v trojském areálu k dispozici meditační místnost. KD odložilo tuto záležitost na 
příště. Do té doby se děkan a tajemník sejdou s žadatelem a současně projednají 
s vedením Kolejí a menz UK možnost, aby místnost tohoto typu, která už v Koleji 17. 
listopadu existuje, byla přístupná všem zájemcům - řádným studentům UK, tzn. nejen 
těm, kteří jsou na koleji ubytovaní.  

 
c) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o dalším vývoji v přípravě fakultního kalendáře 

na rok 2013. Posledně nabídnutých 12 prací doc. Jaroslava Blažka byl nejlepší možný 
výběr. Podobenku doc. J. Blažka se nepodařilo od rodiny získat, děkan doporučil obrátit 
se ještě na bývalé pracoviště - Katedru didaktiky matematiky.   

 
d) Fotografie do kalendáře MFF na rok 2014 dokumentující život fakulty během celého roku: 

KD doporučilo, aby se přípravy kalendáře ujalo OVVP, případně ve spolupráci s dalšími 
pracovníky fakulty, kteří mají blízko ke kvalitní fotografii. Z: tajemník. 

 
e) Tajemník vyřídí požadavek prof. V. Sechovského a prostřednictvím firmy Orgamet nechá 

připravit výběrové řízení na nákup kryomagnetu (investice ve výši 10 mil. Kč).  
 

f) VŠ Hyde Park: projektová manažerka opětovně vybízí k uplatnění článků v deníku Lidové 
noviny. Ukázka příspěvků je členům KD k dispozici na adrese: 
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/propagace/vs_hydepark/index.htm 

 
g) Zřízení tzv. Nečasova centra: nad návrhem se sešli proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj, 

tajemník, vedoucí hospodářského oddělení a JUDr. M. Semíková. Diskuse o návrhu bude 
pokračovat za účasti prof. J. Málka, bude věnována právnímu rámci a definitivní variantě 
řešení.  

 
h) Proděkan pro rozvoj, tajemník fakulty, vedoucí hospodářského oddělení a vedoucí správy 

budov se budou pravidelně scházet na tzv. domovnické komisi.   
 

i) KD vzalo na vědomí, že v souvislosti s udáním věkové podmínky v inzerátu na přijetí 
mladých odborných asistentů na MFF na jaře 2012, chápané jako diskriminační, probíhá 
správní řízení. Situaci rekapituloval tajemník fakulty, výsledek šetření kontrolního orgánu 
by měl být vydán v blízkých dnech. Děkan požádal o zápis z jednání kontrolního orgánu 
(pro AS).  

 
j) Patent a užitný vzor, jejichž autorkou je dr. J. Prokop Brokešová, CSc.: prod. Z. Němeček 

doporučil ponechat rozhodnutí o udržování patentu a o zaplacení příslušných poplatků na 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/propagace/vs_hydepark/index.htm
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rozhodnutí fyzikální sekce (ta by měla nést náklady na poplatky). Děkan se vyslovil pro 
udržení patentu alespoň o jeden rok. Rozhodnutí je třeba učinit do 15. 10. 2012. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Provoz a rozvoj 
 

a) Projekty Operačních programů (např. Praha – Adaptabilita, Konkurenceschopnost): 
OVZS je neeviduje, protože na UK má tuto agendu na starosti prorektor pro rozvoj, nikoli 
prorektor pro vědu. Dokumenty tohoto typu (návrhy projektů, monitorovací zprávy) bude 
před děkanovým podpisem vidovat proděkan pro rozvoj.   

 
b) Probíhá oprava fasády malostranské budovy.  

 
c) Správa budov soustřeďuje nároky pracovišť na drobnější stavební akce na rok 2013. 

Výsledný návrh předloží prod. Z. Němeček. 
 

d) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka o přípravě stavby pavilonu v Troji (stále 
nebyla povolena výjimka ze stavební uzávěry) a o stavu plánovaného kampusu na 
Albertově.  

 
 

5. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF (konkursy): 
děkan se po projednání v KD rozhodl nevypisovat v podzimním kole pozice tzv. mladých 
odborných asistentů v oborech F, I a M. Pokud potřebují pracoviště získat odborného 
asistenta, mohou podat prostřednictvím sekčního proděkana konkrétně definovaný návrh 
na vypsání konkursu. Návrhy sekčních proděkanů na vypsání pozic v sekcích děkan 
očekává do konce září t.r. Prod. O. Čepek návrh za informatickou sekci již předložil,  

 
 
6. Propagace  

 
a) Vedoucí oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) dr. A. Havlíčková, dále 

pracovnice tohoto oddělení dr. K. Šolcová a redaktorka fakultního webu Mgr. E. Uzlová 
v kostce vyložily náplň své činnosti a hlavní jimi zajišťované propagační aktivity. RNDr. M. 
Vlach, Ph.D., a dr. Šolcová zvlášť referovali o svých poznatcích z konference pořádané 
nedávno v Göteborgu a zaměřené na public relations (PR). Děkan požádal kol. M. 
Vlacha, aby sepsal návrh, jak by mohla být doporučení z göteborské konference, kde se 
sešli PR pracovníci evropských vysokých škol, promítnuta do propagační činnosti na 
MFF. T: do konce října 2012.  
KD vzalo kromě jiného na vědomí, že pokračují přípravy na zavedení jednotného  
vizuálního stylu Univerzity Karlovy. MFF zatím používá vlastní ochrannou známku (logo). 
Děkan uváží formu poděkování autorům webové upoutávky Studuj Matfyz (Mgr. M. 
Děcký, Mgr. M. Kekule, doc. M. Kulich).  

 
 

7. Různé 
 

a) První Čaj pro senátory se uskutečnil dne 19. 9. t.r. od 17:00 hod. Z členů vedení byli 
kromě děkana přítomni proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj. Dlouhá rozprava byla 
soustředěna na zápisy ze schůzí KD, na děkanův návrh složení nové VR MFF včetně 
procedury vedoucí k jejímu schválení a odvolání, na záměr děkana navrhnout jmenování 
dalších čestných členů VR. Příští Čaj se bude konat 17. 10. 2012.  
 

b) KD vzalo na vědomí informaci o setkání děkanů přírodovědeckých fakult, které se 
uskutečnilo v Olomouci ve dnech 21. až 22. 9. 2012 a jehož se za MFF zúčastnili prof. J. 
Kratochvíl a prof. Z. Němeček. Hlavním tématem setkání byla diskuse o metodice 
připravované Komisí pro hodnocení výsledků při RVVI na rok 2013 a o rozdělování 
institucionální podpory. Děkani na závěr přijali společné stanovisko.  
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c) Děkan dostal pozvánku na výstavu pořádanou Národním technickým muzeem Jak 

Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb 150 let Českého průmyslového muzea. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční 4. října 2012 v 18:00 hod. Pozvánku možná využije prod. F. 
Chmelík.   

 
d) Kontakty na členy vedení fakulty na fakultním webu: uvedení čísla mobilního telefonu je 

výslovně individuální záležitostí, a to na domácí stránce každého ze členů vedení, má-li ji 
zřízenou. Ze stránky „vedení fakulty“ povede na tyto domácí stránky odkaz.   

 
e) Děkan požádal senát o schválení návrhu na složení disciplinární komise MFF.  Návrh na 

zastoupení zaměstnanecké části projednalo KD 12. 9. t.r., nominaci studentských 
zástupců poslal předseda SKAS 25. 9. t.r.   

 
f) Schůze AS MFF dne 2. 10. 2012: s účastí počítají děkan, proděkani M. Rokyta, J. Trlifaj a 

F. Chmelík. Prod. P. Kolman se osobně nezúčastní, ale připraví zprávu o definitivním 
znění podmínek přijímacího řízení 2013/2014 odeslaném v předepsaném termínu do 30. 
9. t.r. na RUK.  

 
g) Děkan seznámil kolegium se svými tipy na obsazení zamýšlené funkce proděkana pro 

vnější vztahy a propagaci. Než bude rozhodnuto, lze zvolit řešení, kdy oblast propagace 
zaštítí děkan a roli konzultanta bude plnit propagační komise fakulty.  

 
h) Složení pracovní skupiny pro přípravu studia v angličtině: prod. M. Rokyta ještě nemá 

návrh na člena z matematické sekce. Záležitosti týkající se webu (provázanost 
stávajícího fakultního webu se stránkami o studiu v angličtině) společně vyřeší děkan, 
prod. P. Kolman a Mgr. E. Uzlová. Propagační aktivity související se studiem na MFF má 
ve své kompetenci proděkan pro koncepci studia.  

 
i) Prod. M. Rokyta informoval, že matematická sekce pořádá dne 27. 11. 2012 v 17:20 

v posluchárně K1 přednášku z rétoriky. Přednáška je určena pro vyučující, pronese ji 
herec Jan Přeučil.   

 
j) Příští schůze kolegia děkana jsou naplánované takto: 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 

11., 12. 12. 2012. Případné další podle potřeby KD.  
 
 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 
  
 

 
 
 


